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Gespreksvragen HC Zondag 43 

 
Onderstaande vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader 

te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt 

van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen. De vragen zijn bedoeld als handvat voor een 

gesprek, waarbij u zelf kunt bezien welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt.  

 

 

 De hoofdgedachte van de preek was: ‘De oprechtheid als een trek van het beeld van God.’ 

Wat wordt hiermee bedoeld?  

 De dominee zei in de preek: ‘Ons bestaan is verleugend.’ Wat houdt dit in? Herkent u/jij dit in 

uw/jouw eigen leven?  

 Liegen en bedriegen wordt in antwoord 112 ‘een eigen werk van de duivel’ genoemd. 

Waarom is jokken en liegen dus zo gevaarlijk? 

 Spieken is ook stelen. Kan je uitleggen waarom dat zo is?  

 Wat is ‘achterklappen’? Gebeurt dat in uw/jouw omgeving? Hoe moet je ermee omgaan? 

Wat kun je ertegen doen? 

 In antwoord 112 staan 8 lettertjes tussen haakjes (a t/m h). Zoek bij iedere letter één 

Bijbeltekst op. Dan zie je op welke Bijbelgedeelten dit antwoord gefundeerd is. 

 Kun je aantonen dat de moderne media een aanjager geweest zijn bij de overtreding van dit 

gebod? Wat betekent dit voor hoe we met media om moeten gaan? 

 Satan betekent ‘lasteraar’. Diabolos; degene die aan het twijfelen brengt. Probeer daar eens 

een aantal voorbeelden van te geven uit de Bijbel? En in uw/jouw eigen leven? 

 God is de Waarachtige. Wat ligt hier voor troost in voor Gods kinderen? Wat wil dit zeggen 

voor Zijn beloften? En voor Zijn bedreigingen?  

 De dominee vraagt in de preek om gebed voor de predikanten. Waarom hebben zij dit nodig?  

 Christus kwam op aarde om de zonde van de leugen te verzoenen, terwijl Hij Zelf de 

Waarheid is. Probeer erover na te denken/met elkaar te bespreken wat dit voor Hem 

geweest moet zijn.  

 


